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STF discutirá regra geral para limitar prisão de
grávidas
Pela proposta, magistrados terão que justificar as prisões

17.fev.2018 às 2h00

 EDIÇÃO IMPRESSA (//www1.folha.com.br/fsp/fac-simile/2018/02/17/)

SÃO PAULO

Estátua representativa da Justiça em frente à sede do STF (Supremo Tribunal Federal), em

Brasília, (DF) - Sergio Lima/Folhapress
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O STF (Supremo Tribunal Federal) discutirá a edição de uma súmula para

pacificar o entendimento sobre a prisão de mulheres grávidas ou que já têm

filhos.

LIMITE 2

A proposta será apresentada à Comissão de Jurisprudência do tribunal pelo

ministro Gilmar Mendes. Por ela, os magistrados terão que justificar as

prisões, que devem ser excepcionais.

O TERROR

A iniciativa surgiu depois de casos “escabrosos”, segundo ele, como o da

mulher presa numa delegacia, em SP, com um recém-nascido

(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/recem-nascido-fica-em-cela-com-mae-acusada-de-trafico-em-delegacia-

de-sp.shtml).

CHECK-IN

Os ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) também têm à disposição

mais de R$ 40 mil por ano para comprar passagens aéreas nacionais. A

última resolução sobre o tema foi assinada pelo ministro Francisco Falcão

em 2014, quando ele presidia a corte. No STF a verba é de R$ 51,6 mil.

EM CASA

Luciano Huck poderá até manifestar voto em algum candidato a presidente -

--mas está impedido de fazer campanha, inclusive nas redes sociais. As

regras da TV Globo proíbem qualquer profissional que esteja no ar de

participar de programas eleitorais, de comícios e de pedir votos na internet.

TRÊS VEZES

Com as afirmações desta quinta (15)

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/02/vou-ali-chorar-um-pouquinho-e-ja-volto-diz-huck-a-

amigos.shtml), Huck já negou três vezes, de forma clara e pública, que concorrerá

ao Planalto. As duas anteriores foram em artigos publicados na Folha. O

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/recem-nascido-fica-em-cela-com-mae-acusada-de-trafico-em-delegacia-de-sp.shtml
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primeiro deles, em maio, começava com a frase: “Não, não sou candidato a

presidente da República (http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/05/1883763-estou-aqui.shtml)”. O

outro, em novembro, finalizava com: “Contem comigo. Mas não como

candidato a presidente” (http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/11/1938495-no-rumo.shtml).

QUATRO, CINCO, SEIS

Apesar das declarações taxativas, o apresentador não convenceu o universo

político de que desistiu de vez da sucessão. Há uma desconfiança de que ele

pode voltar a se movimentar caso os candidatos do chamado “centro” não

empinem nas sondagens eleitorais.

FUNDO DO MAR

Tiago Abravanel se prepara para interpretar o caranguejo Sebastião no

musical “A Pequena Sereia”, que estreará no dia 30 de março no Teatro

Santander, em SP. A peça tem direção de Lynne Kurdziel-Formato e a atriz

Fabi Bang no papel da protagonista, Ariel.

 

Entre as músicas que ele cantará, está uma versão de “Under the Sea”,

vencedora do Oscar de melhor canção original em 1990.

CANETA

O secretário estadual da Cultura, José Luiz Penna

(http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2017/09/1916157-secretario-da-cultura-indica-namorada-de-

funcionario-para-comissao.shtml), determinou a abertura de um estudo para declarar o

desfile das escolas de samba de SP como patrimônio imaterial.

 

Por meio de um despacho, ele revogou uma decisão do Condephaat, órgão

de patrimônio do Estado, que havia arquivado um pedido da Liga São Paulo.

DOU-LHE UMA
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A Pinacoteca exibirá pela primeira vez a obra “Tríade Trindade”, de Tunga,

arrematada pelo museu por R$ 770 mil no leilão da coleção da massa falida

do Banco Santos, em 2016.

 

A escultura de 8 m de altura foi o trabalho mais caro comprado até hoje

pelos patronos da instituição, que poderão vê-la em um evento no dia 22. A

abertura ao público ocorre no dia 24.

 EM VOZ ALTA

A ex-Chacrete Rita Cadillac, a atriz Arlete Montenegro  e o ator Milton Levy

fizeram na quinta (15) uma leitura do roteiro da série de humor “Me Engana

que Eu Gosto”, assinado por Julio Kadetti. A atração tem direção de José

Paiva. 

CURTO-CIRCUITO

O Senac começa sua Oficina de Teatro na segunda (19). O curso segue até o

dia 26 de março. 

O albergue CityLights promove neste sábado (17) festa de reggae, carimbó e

música latina. Às 19h, em Pinheiros. 

A peça “É Samba na Veia, É Candeia” reestreia hoje no Teatro Oficina. A nova

temporada segue em cartaz até 18 de março. 

Paulo Miklos faz show no espaço Estrella Galicia Estação Rio Verde, na Vila

Madalena. Na quinta (22). 

com BRUNA NARCIZO, BRUNO B. SORAGGI e JOÃO CARNEIRO

Mônica Bergamo

Jornalista, assina coluna com informações sobre diversas áreas, entre elas, política, moda e
coluna social. Está na Folha desde abril de 1999. Escreve diariamente.
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